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1. Innledning 
«Kommunen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Som 
vegholder, har også kommunen et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. I 
henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven, har kommunen et generelt ansvar for å 
forebygge skader og ulykker lokalt.» (Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017) 
 
«Kommunen er gjennom folkehelseloven pålagt et ansvar for å fremme befolkningens helse, bidra 
til å forebygge skade eller lidelse og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen. I praksis innebærer dette at kommunene må arbeide systematisk og 
tverrfaglig med trafikksikkerhet.» (Meld.St.40 Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og 
organisering) 
 
I kommunal planstrategi for Lillehammer, sak 54/16 ble det 22.juni 2016 vedtatt en revidering av 
eksisterende trafikksikkerhetsplan. 
 
Lillehammer kommune skal i løpet av 2017 søke om godkjenning som «Trafikksikker kommune». 
Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning med kriterier utarbeidet av Trygg 
Trafikk.  Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et 
kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.  
 
Universell utforming er en grunnleggende premiss for all nyetablering og oppgradering av 
trafikkmiljøet i Lillehammer. 
 
Trafikksikker kommune - kriterier for kommunen: 
 Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. 

Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder (TO-leder) 
 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet 
 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder 

regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester 
 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i 

kommunen 
 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid 
 Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. 

Planen ivaretar både trafikkrettede og fysiske tiltak. 
 Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig 

skoleveg 
 Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor 

 
2. Målsettinger 
Nullvisjonen er vektlagt både i Nasjonal transportplan 2010-2019, i årlige statsbudsjetter (fra forrige 
plan 2012-2016) og i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. 
 
Oppland fylkes handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021 prioriterer høyt forebyggende og 
holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. 
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Lillehammer kommunes visjon: 
 «Lillehammer kommune skal legge til rette for at ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken - 
nullvisjon»  
 
Hovedmål som kan bringe oss nærmere visjonen  

 Lillehammer kommune skal arbeide for å nå målet om nullvisjon som er en visjon om et 
transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er grunnlaget for alt 
trafikksikkerhetsarbeid i Norge 

 Lillehammer kommune skal i 2017 søke om å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» 
 Lillehammer kommune legger til rette for at alle som ønsker å være fysisk aktive, skal 

kunne forflytte seg på en trygg måte  
 

 
3.Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 
 
Lillehammer kommune plikter gjennom lover og forskrifter å arbeide systematisk med 
ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. 
 
Strategi «Byutvikling 2044» inneholder bl.a. et mål om nullvekst i personbiltrafikken og at 
Lillehammer skal være en gå vennlig by. 
 
I kommunal planstrategi for Lillehammer, sak 54/16 ble det 22.juni 2016 vedtatt en revidering av 
eksisterende trafikksikkerhetsplan. Planen er blant annet grunnlaget for å søke Oppland fylke om 
midler til trafikksikkerhetstiltak. 
Planen skal være tverrsektoriell og det innebærer at alle sektorer i kommunen har ansvar for 
planlegging og gjennomføring av tiltakene. 
 
Ansvaret for revideringen av planen har vært lagt til Fagavdeling for oppvekst, utdanning og kultur. 
Det har vært opprettet en arbeidsgruppe (TS-arbeidsgruppe) med representanter fra fagavdeling 
for sektor helse og velferd, representant fra fagavdeling sektor by- og samfunnsutvikling 
Folkehelsekoordinator, TO-leder veg og trafikk og representant fra fagavdeling for sektor oppvekst, 
utdanning og kultur. Arbeidsgruppen har utarbeidet planen. 
 
I forbindelse med søknaden om godkjenning som Trafikksikker kommune, kreves det at 
kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. Det foreslås her at det legges til fagutvalg 
for plan – og samfunnsutvikling. Arbeidsgruppen som har utarbeidet planen får ansvaret for 
rullering av planen, prioritering og søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak, 
Søknaden godkjennes av fagutvalg for plan –og samfunnsutvikling før den sendes til 
fylkeskommunen innen 15.januar hvert år. 
 
Trafikksikkerhetsplanen prioriterer tiltak for barnehage – og grunnskolebarn. Vi ønsker å prioritere 
fysiske og holdningsskapende tiltak som er realistiske og gjennomførbare. 
 
Tilbakemeldinger fra publikum viser at bilførere i Lillehammer ikke overholder vegtrafikkregler som 
er satt opp så som; fartsgrenser, innkjøring forbudt m.m. Innspillene tyder på at vi må jobbe både 
med holdningsskapende arbeid og samarbeide med politiet om ulike kontroller. 
Lillehammer seniorråd påpeker at sykling på fortau gjør at mange eldre er redde når de er ute og 
går fordi ikke alle syklister tar nødvendige hensyn. De mener det er viktig at arbeidet med å gjøre 
Lillehammer til en sykkelby, ikke fører til at eldre blir en enda mer utsatt gruppe i trafikken. Det er 
planlagt/igangsatt ombygging av gang- og sykkelfelt til sykkelvei med fortau langs hoved traseene i 
byen. 
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Tiltaksdelen av planen rulleres en gang i året i forbindelse med at det søkes om tilskudd fra 
fylkeskommunen. 
 
Tilskuddsmidler til lokale trafikksikkerhetstiltak 
Tilskuddsordningen er basert på en delt finansiering mellom fylkeskommunen og kommunene, og 
fordeles etter søknad fra kommunene etter vedtak i FTU (Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg). 
Tilskuddene skal nyttes til å sikre trafikkmiljø eller atferd der hvor barnehage – og  grunnskolebarn 
ferdes med tiltak som kan knyttes til kommunale og fylkeskommunale veger. Tiltakene må være 
nedfelt og høyt prioritert i en gjeldende kommunal trafikksikkerhetsplan som er revidert de siste fire 
år. Søknaden kan gjelde både fysiske tiltak og tiltak av holdningsskapende art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ulykkessituasjonen - registreringer og problemanalyse 
 
Statistikk fra Statens Vegvesen viser at hovedtrekkene i ulykkessituasjonen i Lillehammer 
kommune er slik: 

 Antall ulykker og antall skadde går nedover 
 Det er flest drepte og skadde i forbindelse med ulykker i kryss og i møteulykker 
 Det er flest drepte og skadde midt på vinteren og midt på sommeren (januar og juni), og 

midt i uken (onsdager og torsdager) 
 Det er flest drepte og skadde førere og passasjerer i bil, men også fotgjengere og syklister 

utgjør utsatte grupper 
 Det er flest drepte og skadde i aldersgruppene 18-20 år og 45-54 år. Sett i forhold til 

eksponering er også eldre en utsatt gruppe 
 Det er flest drepte og skadde på E6 
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5.1 Forebyggende trafikanttiltak 
 

Tiltak  Ansvar Gjennomføring 

Søknad om Trafikksikkerhetsmidler 
Til FTU 
 

Arbeidsgruppe 
Trafikksikkerhet 

Frist 15.januar hvert år 

Holdningskampanjer Trafikksikkerhet Alle sektorer,  
Arbeidsgruppe 
Trafikksikkerhet, 
kommunikasjons  
sjef 

Løpende 

 
 
Trafikksikker kommune – kriterier for helsestasjonen 
 Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet 

integreres i møte med foreldre og barn 
 

Tiltak  Ansvar Gjennomføring 

«Sikring av barn i bil» 
Samtale og brosjyre deles ut til vordende foreldre 

Jordmor I svangerskapsuke 36 - 40 

Brosjyre og veiledning 
«Barns miljø og sikkerhet» 
(0 – 6mnd.) deles ut til foreldre med nyfødte barn 

Helsesøster Hjemmebesøk /første 
kontakt på helsestasjonen 

Brosjyre og veiledning: 
«Barns miljø og sikkerhet» (6 mnd – 2 år) 
Deles ut til foreldre med barn i alder ca. 6 måneder 

Helsesøster Ved 6-mnd. konsultasjon på 
helsestasjonen 

Informere foreldre med barn i alderen 9 måneder vedr 
skifte av evt. bilsete, retning av sittestilling osv. 

Helsesøster Ved 9-mnd. konsultasjon 
hvor fedre får særskilt/ egen 
invitasjon  

Brosjyre og veiledning: 
«Barns miljø og sikkerhet» (2- 4 år) deles ut til foreldre 
med barn i alderen 2 år 

Helsesøster Ved 2-års konsultasjon på 
helsestasjonen 

Brosjyre og veiledning: 
«Barns miljø og sikkerhet» (4 – 6 år) deles ut til 
foreldre og barn i alderen 4 år 

Helsesøster Ved 4-års konsultasjon på 
helsestasjonen 

Brosjyre og veiledning: 
«Barns miljø og sikkerhet» 
deles ut til foreldre og barn i førskolealder. 
Samtaler om skoleveien og bruk av refleks 

Helsesøster Ved førskoleundervisning 
som gjennomføres siste 
halvår før skolestart. 

Kompetanseheving om sikring av barn i bil for ansatte 
på helsestasjon 

Leder 
Helsestasjon 

2019 

 
 
Trafikksikker kommune – kriterier for barnehage 
 Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet 

og nedfelles i barnehagens årsplan 
 Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester 
 Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 

hendelser på turer 
 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller 

kollektivtransport 
 Barna lærer trafikkregler for fotgjengere 
 Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken 
 Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks 
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 Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og 
port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte 

 Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen 
 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter 

 
Tiltak  Ansvar Gjennomføring 
Fokus på trafikk og parkeringsforhold i og rundt barnehagen. 
Tema tas eventuelt opp med Kommunalteknikk og utemiljø.  

Styrer Årlig 

Sikring av barn i bil. Deler ut informasjonsbrosjyre for  
Trygg trafikk til nye foreldre som ikke har fått den tidligere. 

Styrer Hver høst 

Ansatte og foreldre parkerer med fronten inn mot 
parkeringsplassen for ikke å måtte rygge ut igjen. 

Styrer 
informerer 

Hver høst 

Biler skal ikke gå på tomgang i og rundt barnehagen. Styrer 
informerer 

Hver høst 

Barnehagens planer skal vise hvordan det jobbes med 
trafikksikkerhet og trafikkopplæring. 

Styrer Årlig 

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring skal være tema på 
personalmøter. Det skal legges spesiell vekt på holdninger 
og de voksnes ansvar som rollemodeller. 

Styrer Årlig 

Det skal jobbes med trafikkopplæring i forkant av at 
barnehagen skal på tur og underveis på turen. 

Pedagogiske 
ledere og 
assistenter 

Løpende 

Ekstra trafikkopplæring i førskolegruppa. Den som har 
ansvar for 
gruppa 

Våren før barna skal 
begynne på skolen 

Barn på tur i trafikkert område skal bruke refleks vest. Alle ansatte Løpende 
 
 
Trafikksikker kommune – kriterier for grunnskole 
 Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen 
 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og 

med kollektivtransport i skolens regi 
 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte 
 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med Kunnskapsløftets 

kompetansemål 
 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 
 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes 

arbeidsutvalg (FAU) 
 
Skoleskyss 
Opplæringsloven sier at elever i 2.-10. årstrinn har rett til gratis skyss hvis de bor mer enn fire 
kilometer fra skolen. For elever på 1.årstrinn er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig 
farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden. 
I tillegg kan det søkes om skyss der det er veger som er definert som trafikkfarlige. Kommunestyret 
har vedtatt en veiledende oversikt over hvilke veier som defineres som trafikkfarlig skolevei. 
Søknader om skoleskyss behandles av kommunen. Opplandstrafikk utarbeider skyssopplegget og 
samarbeider tett med kommunen og busselskapet. 
Lillehammer kommune vil over tid jobbe for at elever slippes av bussen i såkalte «Hjertesoner» 1-2 
km før skolen for å gå den siste delen av skoleveien. Ut i fra et folkehelseperspektiv er dette et 
viktig bidrag til daglig fysisk aktivitet blant barn og unge. 

 
Skolene følger de mål som fremkommer i gjeldende læreplan, jf. kompetansemålene i 
kunnskapsløftet etter 4., 7. og 10 trinn i grunnskolen (se www.trafikkogskole.no).  I tillegg vil 
skolene i kommunen arbeide for å stimulere elever til å gå, eventuelt sykle når de blir større, til og 
fra skolen. Idrett i skole har utarbeidet veilederen «Skolevei til hverdagsaktivitet» til hjelp i dette 
arbeidet.  
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Skolens oppgave blir å sette våre framtidige trafikanter i stand til å ferdes på riktig måte i trafikken 
og med holdninger og atferd som sikrer maksimal trafikksikkerhet.  

1. – 4. klassetrinn 
Tiltak Ansvar                                     Gjennomføring 

Trafikkregler - å være fotgjenger 
                     - å være passasjer  
                     - enkle regler, skilt og symbol 
Refleks bruk – «den store refleksjakten»      
Trafikkatferd i og rundt skolens nærmiljø         
Forberedelse til å kunne sykle til/fra skolen    
Øke skiltkunnskap      

Skolen i samarbeid med               Årlig 
foreldrene         

   

 

5. – 7. klassetrinn 
Tiltak Ansvar                                     Gjennomføring 

Sykkel - sykkel prøve 
            - utstyr på sykkelen 
            - hjelmbruk 
Trafikkregler 
Registrering av bilbeltebruk – skolenes telling 

Skolen i samarbeid                       Årlig 
med Politiet         

 

8. – 10. klassetrinn 
Tiltak Ansvar                                       Gjennomføring 

Trafikksikkerhet  
  -besøk på trafikksikkerhetssenteret 
(vegmuseet) 
   -16. års informasjon 

Skolen i samarbeid med                 Årlig 
Trygg Trafikk og Statens 
 vegvesen 

 
Lillehammer læringssenter (LLS) 
LLS samarbeider med FTU v/Trygg Trafikk og Statens vegvesen om trafikkopplæring for 
flyktninger og innvandrere. 
 
Trafikksikker kommune – kriterier for kultur 
 Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for 

sikkertransport innenfor egen virksomhet. 
 

Fritidstilbud og frivillig arbeid, tiltak og ansvarlig 
Tiltak Ansvar Gjennomføring 
Kultur og fritid skal oppfordre lag og foreninger til å 
tenke trafikksikkerhet i sine aktiviteter 
  
Kultur og fritid skal sørge for at egne tilbud er 
trafikksikre 
 

  

TO kultur og fritid Oppfordring hvert 
årlige møte 
  
Løpende 
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Eksterne transporttjenester, tiltak og ansvarlig 
Lillehammer kommune er ansvarlig for sikkerheten til barnehagebarn, skoleelever, pasienter og 
brukere på turer med transport i kommunal regi, uavhengig av hvilket transportmiddel som brukes. 
Lillehammer kommune er ansvarlig for å påse at sikkerhetsreglene i vegtrafikkloven følges.   
 

Tiltak Ansvar Gjennomføring 

Ved kjøp av eksterne transporttjenester 
(anbudsprosess) skal sikkerhetsutstyr være en integrert 
del av kravspesifikasjonen. 

Innkjøpsenhet   Avtaleinngåelse 

Ved bestilling av transporttjenester (taxi/buss m.m.) skal 
de generelle sikkerhetskravene som gjelder i 
Lillehammer kommune oppfylles.  

Bestillere  Løpende 

 
 
Helse og omsorg 
Trafikksikker kommune – kriterier for kommunelegen 
 Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid 
 Kommunelegen medvirker til at kommunens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til 

vegtrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for 
trafikkulykker 

 
Tiltak Ansvar                                Gjennomføring 

Kommunelegen orienterer fastlege om 
nødvendigheten av tilstrekkelig kjennskap til 
vegtrafikklovens § 34 

Kommunelegen               Løpende 

Utarbeide retningslinjer for hvordan helsepersonell 
skal samarbeide med fastlegene i de tilfeller hvor 
det blir kartlagt at det er uforsvarlig at en 
innbygger/bruker/pasient kjører motorvogn 

Kommunelegen               2019 

Stimulere til økt deltakelse i kurset Bilfører (65+) Seniorrådet/ 
Trygg trafikk 
Lokale 
kjøreskoler 

              Løpende 

Informasjon om bilkjøring og medikamentbruk, og 
farene ved å kjøre i ruspåvirket tilstand 

Fastleger               Løpende 

Informasjon til fastlegene om oppfølging av 
forskriftenes helsekrav til fører av motorvogn 

Kommunelege               Løpende 

Fokus på refleksbruk blant eldre Bo og 
servicesentre 

              Løpende 

Trafikksikker hjemmetjeneste med 
Fokus på hvor viktig det er å overholde 
Trafikkregler 

TO 
hjemmetjenesten 

              Løpende 

 
 
By-og samfunnsutvikling 
Trafikksikker kommune – kriterier for sektor for by og samfunnsutvikling 
 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal 

vei 
 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes - og riksvei 
 Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak 
 Kommunen har rutiner for snørydding på skoleveier 
 Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med 

anleggsvirksomhet i kommunen 
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 Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra 
andre etater, organisasjoner og publikum 

 Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel 

 Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner 
 
 

Tiltak Ansvar                                Gjennomføring 

Utarbeide prioriteringslister for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg, fylkes- og 
riksveg 

Veg og trafikk Årlig 

Rutiner/standard for drift og vedlikehold kommunal 
veg/skoleveg 

Veg og trafikk Løpende 

Rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerhet i 
forbindelse med anleggsvirksomhet 

Veg og trafikk 
Vann og avløp 
Eiendom 
Park og idrett 

Løpende 

Rutiner for håndtering av innspill på 
trafikksikkerhetstiltak internt i organisasjonen, 
andre organisasjoner og publikum 

TS-arbeidsgruppe Under arbeid 

Trafikksikkerhet vurderes og vektlegges i alle 
bolig/byggeområder ved utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel 

Plan og miljø Løpende 

Trafikksikkerhet vurderes og vektlegges ved 
behandling og oppfølging av reguleringsplaner 

   Plan og miljø 
   Byggesak 

Løpende 

     
 

 

 
Barnetråkk  
Barnetråkk går ut på at barn og unge registrerer skolevegen sin og stier, veier og områder de 
bruker på fritiden. Man kan registrere både områder som er i bruk (positive områder), fareområder 
og områder de unngår. Registreringene foregår digitalt. De kan i tilknytting til hver registrering 
skrive en utdypende kommentar – for eksempel med aktiviteter de bedriver, eller hva som gjør 
stedet skummelt for dem – eller feste «klistremerker» med utvalgte aktiviteter og symboler på 
områdene.  

Dataene fra registreringen blir sammenfattet til kart og brukt i planlegging av kommunen på ulike 
nivå. Barnetråkk gir et godt kunnskapsgrunnlag, hvor man kan vise til hvilke områder som er mye 
brukt av barn og sørge for at de blir sikret eller reetablert i forbindelse med planarbeid. Samtidig 
kan områder som oppfattes som farlige utbedres, for eksempel ved bygging av fortau og utbedring 
av kryssløsninger på skolevegen, eller mer lys i enkelte lekeområder. 

Lillehammer som sykkelby 
Lillehammer kommune vedtok sin satsing som sykkelby i 2009. Det har ført til at det sykles mer, 
også om vinteren. I kommuneplanens arealdel 2011-2024 er det en plan for kommunens 
hovedsykkelvegnett. Det arbeides aktivt med gjennomføring av planen og det er anlagt/vil bli 
anlagt flere sykkelveger og egne sykkelfelt samt sykkelparkering. 
Det vil være fokus på samspillet mellom trafikantgruppene (gående, syklende og motorkjøretøy). 

Gjennom «Sykkelbyprosjektet» har Lillehammer kommune fått låne sykler som barnehagene kan 
bruke. Det er sykler for barn opp til 6 år. Prosjektet har vært svært vellykket og ført til at flere barn 
har lært å sykle i trygge omgivelser.  
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5.2 Tiltak 
 
Det er kommet mange innspill fra publikum. Disse tas vare på slik at vi kan gå tilbake og se på hva 
som er gjennomført. Noen av innspillene gjelder fylkeskommunale veger der kommunen 
videresender prioriterte innspill til fylkeskommunen. 
 
Det er kommet innspill til trafikksikkerhetsplan som vil bli prioritert, men en del av dem er ikke 
gjennomførbare, for eksempel når det gjelder skilting. Her finnes det regler for hvor og hvordan det 
skal skiltes. 
 
Det som er tatt med under i tabell fordelt på skolekretser er prioriterte tiltak, en del av arbeidet er 
under planlegging og allerede igangsatt. Tiltaksdelen rulleres årlig og sees i sammenheng med 
vedtatt budsjett og økonomi- og handlingsplan. 

 

Kommunale veger  
 
Nye Nordre Ål skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Kringsjåvegen fra barnehage 
til Fagabergvegen* 

Gang og sykkelveg Veg og trafikk Under utredning/prosjektering 

Fagabergvegen fra krysset 
Kringsjåvegen til 
Bussholdeplass Ekrom* 

Gang og sykkelveg Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Under utredning/prosjektering 

Kringsjåvegen fra krysset 
Fagabergvegen til snuplass 

Gang og sykkelveg Plan og miljø 
Veg og trafikk 

 Under utredning/prosjektering 

Sigrid Undsets veg 
Lillehammer helsehus / Fv. 
312 – Fagabergvegen* 

Gang og sykkelveg Veg og trafikk  Under arbeid 

    
Sigrid Undsets veg Langs 
Lundebekken studenthjem* 

Gang og sykkelveg Veg og trafikk Under arbeid 

Sigrid Undsets veg fra Simon 
Darres veg til 
Fagabergvegen* 

Gang og sykkelveg Veg og trafikk Under arbeid 

Gjørtlervegen fra Sigrid 
Undsets veg til Gamle 
Kringsjåvegen* 

Gang og sykkelveg Veg og trafikk Under arbeid 

Sigrid Undsets veg kryss 
med Hammersengvegen* 

Rundkjøring Veg og trafikk Under arbeid 

Sigrid Undsets veg kryss 
med Gjørtlervegen* 

1) Gjørtlervegen bør 
stenges 2) Bygge 
gangbru over S. 
Undsets veg  

Veg og trafikk Under regulering 
 

Sigrid Undsets veg kryss 
med Ivar Kleivens veg* 

Gangbru over Sigrid 
Undsets veg 

Veg og trafikk Opphøyd gangfelt er bygd.  
Vurderes annen løsning enn gangbru 

Gamle Kringsjåvegen* Fortau Veg og trafikk Under arbeid 
*= fra forrige plan 
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Hammartun skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Mosoddvegen 
Jernbaneundergang* 

Fartsdempere, evt. 
egen undergang for 
gående 

Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Må utredes 

Nybuvegen fra Lhmr. Hotell 
og oppover* 

Envegsregulering, 
bedre skilting, evt. å 
bygge fortau 

Veg og trafikk Må utredes 

Mejdellsgate* Mangler fortau, mange 
elever bruker denne 
vegen. 

Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Må utredes 

Sorgendalsvegen 
Bryggevegen - Sliperivegen.* 

Fortau Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Må utredes  

*=fra forrige plan 
 
 
Røyslimoen skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Porfyrveien Manglende skilting for 
kryssing av 
fotgjengere og åpen 
bom ved bratt gangvei 
+ manglende skilting 

Veg og trafikk Må utredes 

Røyslivegen/Klebervegen Bussholdeplass ved 
skolen, behov for lys, 
opphøyd og 
oppmerket gangfelt 

Veg og trafikk  Må utredes 

*=fra forrige plan 

 

Søre Ål skolekrets 
Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Holtevegen* Stenging med bom. 
Regulering av 
gjennomkjøring 

Veg og trafikk Inkl. i 30-sone regulering/Under arbeid 

Holtevegen kryss med 
Hamarvegen Fv 213* 

Trafikk må dempes  Veg og trafikk Må utredes – ombygging av kryss i regi av  
Statens vegvesen 

Fredrik Collets veg i sør fram 
til Åsmarkvegen. 

Eksisterende 
gang/sykkelveg 
forlenges langs vegen 

Veg og trafikk Reguleringsplan vedtatt 

*=fra forrige plan 
 
 
 
 
Vingar skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Øyrevegen fra Risesvingen til 
Heimtun* 

Gang og sykkelveg 
kollektiv veg 

Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Reguleringsplan mangler  
Privat veg 

Hovslivegen fra Risesvingen 
til Risevegen* 

Fortau og fartsgrense 
50 km/t 

Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Reguleringsplan mangler  

Fra Jørstadmovegn Fv 253 
via bekkedal til Vingar skole* 

Gangvegforbindelse Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Reguleringsplan mangler 

*=fra forrige plan 
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Jørstadmoen skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Kastrudvegen* Gangvei videre 
oppover mot 
Kastrudkrysset. 

Plan og miljø 
Veg og trafikk 

Må utredes 

*=fra forrige plan 
 
 
 
 
Fylkeskommunale veger  
 
Søre Ål skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Søre Ål. Gjelder samtlige 
vegkryss* 

Registrering og 
utbedring av kryss 
med dårlig sikt 

Statens Vegvesen Sees på i tilknytning til Sykkelby prosjektet 

Hamarvegen Fv. 213 og 
tilstøtende veger* 

Skoleskilt må komme Statens Vegvesen  

*=fra forrige plan 
 
 
Hammartun skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Bankplassen: kryss  
Bankgata –Kirkegata* 
 

Overgang/undergang, 
Alt. justere lyssignal 
(utført), Fysisk hindring 
mot veg,  

Statens Vegvesen  

Bankkrysset Forurensing 
Feilkjøring, utkjøring 
fra parkeringsplass 
osv.  Omkjøring? 
Gangbru over veien 

Statens Vegvesen   

*=fra forrige plan 
 
 
Vingar skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Vingromvegen Fv. 331 Fra 
Risesvingen til Vingnes* 

Fortau og fartsgrense 50 km/t Statens 
Vegvesen 

Reguleringsplan mangler 

Saksumdalvegen Fv. 313 Fra 
Heimtun til Beitevegen* 

Gang/sykkelvei, evt. fortau Statens 
Vegvesen 

Reguleringsplan mangler 

Kastrudvegen, Fv. 314, fra 
Saksumdalvegen Fv. 313 til 
Vingar skole* 

Gang og sykkelveg evt. fortau Statens 
Vegvesen 

Reguleringsplan mangler 

 

Kastrudvegen, Fv 314, fra 
Bjerkekrysset til Kolberg* 

Fortau og utbedring av de 
smaleste partiene 

Statens 
Vegvesen 

Reguleringsplan mangler 

Kryssing mellom Heimtun og 
Steinerskolen* 

 Statens 
Vegvesen 

Reguleringsplan mangler 

Saksumdal Fv. 313 Skikkelig opplegg for på- og 
avstigning ved gamle 
Saksheim skole; le-skur og 
lys. 

Statens 
Vegvesen 
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Etablere trafikksikre og 
opplyste busslommer mellom 
Vingar/Steinerskolen/Vingrom 

*=fra forrige plan 
 
 
Jørstadmoen skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Jørstadmovegen Fv. 253* 
 

Forlengelse av 50 km/t 
sone til sør for 
militærleir 

Statens 
Vegvesen 

 

Bataljonvegen 
Jørstadmovegen, Fv. 253, – 
Grenadervegen* 

Fartsdempende tiltak Statens 
Vegvesen 

 

Baklivegen Fv. 315 Fra 
Skyttermoen til 
Lundgårdkrysset* 

Gang og sykkelveg ca. 
820m 

Statens 
Vegvesen 

 

Lundgårdkrysset - 
Arlisvegen/Brubakken * 

 Statens 
Vegvesen 

 

Gausdalsvegen Fv 255 GS 
undergang Fv255 sør for 
Gausa* 

Speil på begge sider 
av undergang 

Statens 
Vegvesen 

 

Baklivegen Fv. 315 Ved 
Jørstadsvea og Militær 
skogen* 

Gang – og sykkelveg/ 
undergang 

Statens 
Vegvesen 

 

Hunderfossvegen Fv. 319 
Fra Rundtomvegen –
Dalsvingen* 

Gang-sykkelveg evt. 
fortau 

Statens 
Vegvesen 

 

Jørstadmovegen Fv. 253* Omlegging av Fv. 253 
forbi skolen  

Statens 
Vegvesen 

 

Hunderfossvegen * Gangveg opp fra 
Myggbukta     

Statens 
Vegvesen 

 

Fv. 315 v/Jørstadsvea og 
militærskogen* 

Undergang for 
gående, gangfelt i 
påvente av den + 40 
km fartsgrense 

Statens 
Vegvesen 

  

*=fra forrige plan 
 
 
Nye Norde Ål skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar  

Nordsetervegen  Sikker kryssing ved 
busstoppene langs 
Nordsetervegen med 
gangbru, undergang 
eller opphøyd gangfelt 
og skilt 

Statens 
Vegvesen 

  

 
Vingrom skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentar 

Døsvegen fra Fv. 312 til 
Dalbygrenda nordre* 

Gang -og sykkelveg 
/Redusert fart 

Statens 
Vegvesen 

 

FvV.330/331 Gang – og sykkelvei 
mot Gjøvik og 
Lillehammer 

Statens 
Vegvesen 
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FV. 250 Gang – og sykkelvei - 
Forlenget 40 km sone 
inntil den er på plass. 
Planfri kryssing ved 
Rinna bru 

Statens 
Vegvesen 

 

*=fra forrige plan 
 
Røyslimoen skolekrets 

Fv 216 Kryssing av vegen ved 
busslommer – 80 km/t 
fartssone – ingen 
belysning gjør at barn 
kjøres av foreldre 

Statens 
vegvesen 

 

 
Smestad skolekrets 

Sted/område Aktuelle tiltak Ansvar Kommentarer 

Fv  213 v/Byggmakker Lys ved busstoppet Statens 
vegvesen 

  

 
 
5.3 Tiltak som ikke er prioriterte, uaktuelle eller er gjennomført 
 
 

«Service-buss» for unge til og fra klubbkvelder i 
ungdomsklubben 61* Nord. 

TO kultur og fritid Uaktuelt da behovet 
dekkes av ordinære 
bussruter 

Reisepolicy utarbeides HR Utarbeidet 2018 
Rutiner for søknad om fylkeskommunale midler til 
fysiske trafikksikkerhetstiltak 

TS-arbeidsgruppe Utarbeidet 

 
Vårstien Vårsetervegen* Vegrekkverk + bredde 

utvidelse; 
Omfattende anleggs 
inv. I fm. støttemurer / 
annen sikring og 
høyspentkabel - ikke 
kostnadsberegnet   

Veg og trafikk Utført 

Blomsterbakken kryss med 
Fv 216.  Ny gangveg langs 
Fv 216 krysser i bunn av 
Blomsterbakken* 

Trenger bare små 
justeringer 

Veg og trafikk Gjelder snørydding og ivaretas av entreprenør 

 
 
 
  
 
6. Økonomi 
Lillehammer kommune har i 2019 satt av 1 million kroner i budsjettet til trafikksikkerhetstiltak. Dette 
brukes stort sett til fysiske tiltak, men erfaringene viser at dette ikke er tilstrekkelig. Et mål i 
perioden er å få økt budsjettrammen. I tillegg til økte midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak, bør det 
forebyggende og holdningsskapende arbeidet prioriteres. 
 
I tillegg til kommunale bevilgninger, kan det søkes fylkeskommunen om midler til 
trafikksikkerhetstiltak. I søknaden må det legges inn en egenandel på 50% av kostnadene til 
tiltaket det søkes på.  
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Hvert år skal tiltaksdelen i Trafikksikkerhetsplanen rulleres. I det arbeidet vil kostnadene i 
forbindelse med det enkelte tiltak bli beregnet og tatt inn i søknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


